
ЗВІТ ПО «ПРОГРАМІ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2020-2022 РІК»

2020 рік
відділ ділових індустрій
управління економіки департаменту 
економічного розвитку



Вектори програми сприяння розвитку 
підприємництва на 2020-2022 роки

Кадровий 
потенціал

Нормативно-правове
регулювання

Інвестиційна підтримка

Маркетингова стратегія 
«Купуй Львівське!» 

Підприємницьке 
навчання

Ділова
інфраструктура



Регуляторна діяльність

Затверджено План прийняття РА на 2020 рік, 
з них – 8 проектів ухвал, 4 проекти РВК

На сайті ЛМР з початку 2020 року розміщено 
6 проектів РА

Проведено 4 консультації з громадськістю 
щодо обговорення проектів РА

Оприлюднено план відстеження 
результативності РА у 2020 році та 14

звітів про відстеження результативності м. Львів найкраще в Україні у номінації
«Інвестиції та економічний розвиток» серед

обласних центрів та віце-чемпіон у загальному
рейтингу за підсумками 2019 року 

Оприлюднено всі діючі регуляторні акти 
на Регуляторній мапі України



• Місто підключено до 
офіційної платформи 
ефективного регулювання

Допомога людям відкрити власний бізнес

Популярні види бізнесу :

Фріланс

Кафе, ресторани

Міні-пекарні

Салон краси

Міні-маркет

Курси іноземних мов

Фотостудія

Фітнес центри

Веб-студія

Коворкінг

Бар

Веломайстерня

Весільне агенство

Квест-кімната

Магазини

Кількість 
кейсів: 87



Підтримка бізнесу vs “COVID”

І. Звільнення від 
сплати

єдиний податок для І 
та ІІ групи 
оренда конструктивних 
елементів

місця зовнішньої реклами

туристичний збір

оренда за комунальні 
нежитлові приміщення

5 місяців

5 місяців

9 місяців
287 СПД

860 СПД

ІІ. Відтермінування сплати пайової участі

ІІІ. Гаряча лінія для підприємців
Ухвали ЛМР від 

28.04.2020
№6464; 6465; 6466

17 тис. СПД

1720 СПД

229 СПД

70,5 млн. грн.

20,5 млн. грн.

20,1 млн. грн.

6 млн. грн.

25,5 млн. грн.

9 місяців

Більше 

2000 
звернень



Маркетингові ваучери

Розширено коло 
потенційних учасників

Кластери

Соціальні 
підприємства

Збільшено суму 
маркетингового ваучера

Для ЮО – 50 тис.грн.

Для ФОП – 25 тис.грн

Подано заявки на отримання
маркетингових ваучерів:
Кластер індустрії моди за участь у

виставці на суму 26 889,33 тис. грн.
ПП «Диз-Арт» за участь у виставці
на суму 11 864, 33 тис. грн.
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Мінімальна сума кредиту 200 тис. грн.

Частка відшкодування = 
розміру облікової ставки НБУ

Максимальна сума кредиту не 

> 1 млн. грн.

Максимальний термін кредиту –

36 міс.

Відшкодування відсотків за кредитами

Позичальник фінансує не < 30 
% загальної суми вартості 
об’єкта кредитування

Критерії:
o реєстрація у м. Львові;
o безперервна господарська діяльність протягом 

останніх 12 місяців;
o платоспроможність і відсутність заборгованості;
o виробництво продукції на території м. Львова;
o середня з/п – не < 7 000 грн.;
o кількість найманих працівників – не < 5 осіб

Сума відшкодування – 210 000,00 грн 

за 3 роки  

2020 рік відшкодовано 81 643, 00 

ПП «Диз Арт»



Розвиток промислових зон м. Львова

Прийнято ухвалу міської ради від 20.12.2018 № 4399 “Про затвердження Програми

перспективного розвитку промислових зон м. Львова

Схематичне зображення промислової
зони “Сигнівка“

Схематичне зображення промислової
зони “Рясне-2“

Продано 5 земельних ділянок вартістю 
254,7 млн.грн. в промзоні «Сигнівка»



Проект ухвали ЛМР «Про внесення змін до ухвали міської ради від 20.12.2018 № 4399 
«Про затвердження Програми перспективного розвитку промислових зон м. Львова»

Промислова зона територій в районі 
вул. Зеленої, вул. М.Пимоненка, вул. 
Д.Січинського

Промислова зона «Рясне»

Підготовлено до продажу земельні 
ділянки загальною вартістю понад 
200 млн.грн.



Серіявебінарів«Доступнікредити5-7-9%»

7
вебінарів

В

середньому  

взаємодіє з  

вебінаром  

820

людей

8 липня 2020 року між ЛМР, Офісом підтримки підприємництва, 

Фондом розвитку підприємництва та 7 банками підписано 

Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю по Програмі 

«Доступні кредити 5-7-9%»



Підтримка місцевого виробника

Спеціальне 
ознакування

70
бігбордів30

сітілайтів

Соціальна 
реклама

100 +
автобусів



Проект «Соціальні підприємства Львова»

Для соціальних 
підприємств
знято відео ролики та 
написані статті 
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https://www.facebook.com/pg/cpp.lviv/videos

Відео ролики тут: 

https://www.facebook.com/pg/cpp.lviv/videos
https://www.facebook.com/cpp.lviv/posts/804556083722965


Підтримка місцевого виробника

Створення онлайн 
платформи для 

промоції львівських 
виробників у 

соціальних мережах:

Facebook, Instagram

✅Lvivcityhelper bot
✅ електронний каталог 
підприємств на сайті ЛМР

Промопроект серії подкастів «Знай Львівське»

21
подкастів

90
підприємств

https://www.facebook.com/LvivCityHelper/?__xts__%5b0%5d=68.ARBFV9YY2a-TVcm6AXAp5wufnCB9pBMFjGNGhqWUKcwbNkPbIMD2lXCIkDMMfpXaJqyO5eK4Q2IT-BuqhF9R2qq_nAKSkOnGrpdFMM4sTmBFG2mjroE1JAxxfznEeEQ9qcgdSUo4tSMpT9cXXfcFjApCVw-QCK3KmMmCabBWiUlXYf1zua0xP26lg4DSXBsBya62U-Fzbw7WiVMYaKywma9OneG6UQ1yagXdIsTIL12U1JBpJcSI6U6zl2CBTkVBOaRyyA&__tn__=,dK*F-R&eid=ARCOPWsyQqHb8hU21sVxQFOl6LuetKzPxtDTECVzPGQ-09VHXnIIEwk4YOxbrJ7YiJ1Udm6COtosIHye


Виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник»
17-20 грудня 2020 р. 

11 підприємств – виробників,
та  12 учасників HANDMADE

ТМ «FolkLor»

ТМ «Квікстеп»

ТМ «Електро»

https://www.facebook.com/photo?fbid=3488426587937579&set=a.288711587909111


Проект «Навігатор по етикетках»

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ

ЗАХОДИ
o навчання вчителів
o друк робочих зошитів та 

навчальних підручників
o курс уроків (7 год.) у 6 класах

o залучено 113 львівських шкіл, 123 вчителя, 284 класи 
o 1136 інтерактивних груп школярів 
o 8 партнерів проекту, які представляють сферу освіти, органів 

влади, ритейл, виробників та школярів 
o інтегрований бюджет проекту – 114,1 тис. UAH за рах

учасників проекту
o надруковано 7000 зошитів

Продовження проекту «Навігатор по 
етикетках» – проект «Пригоди Круасана»:
- конкурс дитячого малюнку;
- книга-комікс 9 000 екз. для 150 шкіл; 
- плакат – 1500 шт. для 150 шкіл;
- Загальний бюджет проекту – 55,5 тис. грн.
з  яких 50% за рах. ПрАТ «Хлібпром» і 50% за 
рах. МБ



Тренінговий курс «Вчимося бізнесу»

48
учасників

36
отримало 
сертифікат

3
групи

311
відвідувань



Проект «Шкільне підприємництво»

Учні
9-тих 
класів

4 суботи

2020 
лютий

26 
учасників

Відібрані на 
основі 

«Навігатор 
до 

фінансової 
свободи»

https://city-adm.lviv.ua/lmr/business/proekt-shkilne-pidpryiemnytstvo


Дводенний тренінг
«Основи бізнес-планування»

2 групи

16 
учасників

15
отримало 
сертифікат



Проектні заявки

2 
в реалізації

4 подано Тематика:
- Навчання для студентів коледжів щодо 
відкриття власної справи
- Промоційна кампанія для львівських 
виробників
- Розвиток електронної комерції соціальних 
підприємств

Як стати успішним львівським 
підприємцем випускнику/-ці коледжу»

взяли участь у проекті:

o Львівське вище професійне училище 
побутового обслуговування 

o Львівське вище професійне художнє училище

https://city-adm.lviv.ua/lmr/lmrdownloads/economy/cpp/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf


Як стати успішним львівським підприємцем 
випускнику/-ці коледжу»

40
учасників

2
заклади 
освіти

https://city-adm.lviv.ua/lmr/lmrdownloads/economy/cpp/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
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Підтримка 
інноваційних хабівКластери

На етапі створення

Кластер крафтової кераміки

Bitech & 
Pharma Claster

Кластер 
медичного 
туризму

Кластер видавничої
діяльності та 
поліграфії

Західноукраїнський 
кластер індустрії 
моди

Львівський ІТ 
Кластер

Львівський будівельно-
реставраційного-кластер

Підтримка бізнес-інфраструктури

Львівський
кластер 
розвитку освіти
та креативності



Діяльність кластерів

Зустріч щодо створення 
Кластеру крафтової кераміки

Зустріч будівельно-
реставраційного кластеру

LEAN тур в компанії Progres service для учасників кластеру 
видавничої діяльності та поліграфії та кластеру індустрії моди.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=199209271776138&id=112133677150365


Кластер видавничої діяльності та поліграфії

Серія відео-інтерв`ю з 
учасниками кластеру

- Що таке поліграфія?
- Що таке кластер?
- Тренди поліграфії

Опитування поліграфістів про
потребу в модернізації існуючого
обладнання чи розробці механізмів
для скорочення ручної праці на
підприємствах

Загальні збори 
учасників кластеру

Семінари

Створення чатботу для поліграфії

Участь у 
виставці



Західноукраїнський кластер індустрії моди

Львівські дизайнери презентували свої колекції на спільному стенді
West Ukrainian Fashion Industry Cluster під час виставки Pure
London (09-12 лютого 2020).

День працівника легкої промисловості

Засідання кластеру у Центрі підтримки 
підприємництва ЛМР

Круглий стіл: «Нові умови бізнесу як стимул для 
творчих інновацій в українській індустрії моди»

https://www.facebook.com/purelondon/?__tn__=K-R&eid=ARD41IKtK_6ZXVylBZfzNzc0V7peWODQwy7XPYg4oKLBIGN9nGGIy6cCpTjX7_iqBPrBYRvbW-ZfQ0ud&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBvpgYOKNtox6HGtftEea2kb-KNJ8KzuxyAkw9G65PVx1QWhF2cDxo45loipwqA6HphNkC4hSYSGLp8Fff6NdpcyjxqYVALRGKCJbAkzZneX9eAhckssCEnq1sGwz4iBk3fKLKLtVApgRfg0tdZHWMpvfTRTwzFua43mb1EZ7jSPaK1hwxmf0FBQpTyCg3iy3ui9MWgMDVAh3gKvMigmdC_Zfnb3czTuqoq_8a4BzALA-bzE3zyYdcxB2SnR8F7g8BAw_EUYdGi0X1c71j_DmKGB4CjSs5YipkK-7FJgIoMAENF6zkewBVz0ld-IEZk3Ip1jAmH4l-yIPsnHP0h99Cu5BMg0Ew-h9MkxDLpIGEGelyhHs-2M5aCMQORJ7yN9Aram3lN8SFIlvfuTG_XBm0VXjuVjQqd0RuDswiUvyFJoRCFDPahhvkP8ja_FlQjSOjyhcl-PP_uFJx7npGSI604g_eRWmqOvFEwOoPzhVQdHFwBT_s5tOX2yBQd


Як влада може допомогти бізнесу пережити пандемію

ТзОВ «Берба»

9 487 
захисних 

костюмів в 
т.ч. 7 625 -
спонсори

4,1 млн. грн.
в т. ч. 

спонсори 3,4 
млн. грн.

10 спонсорів – місцевий бізнес 5 місцевих виробників - швейників

«ГЛОБУС-Фінанс»

ТОВ «Юлінде»

24
медичних 

заклади (20 
міста, 4 
обласні)

ТзОВ «Овація»

«ЕКВІСТІП»

Співпраця з бізнесом, який перепрофілювався

Виробник взуття

500
пар взуття до 

захисних 
костюмів

50 тис. грн. -
спонсори

«ПРОГРЕС-СЕРВІС»



Співпраця з бізнесом, який перепрофілювався

Як влада може допомогти бізнесу пережити пандемію

Захисні маски

Захисні комбінезони

Дезинфікуючі засоби

ФОП Асадча

ФОП Якимишин



Загальна сума 
благодійної 
допомоги  

70 116 722,7

188 
благодійників

78%

22%

МЕДЗАКЛАДИ міста Інші МЕДЗАКЛАДИ

Бізнес допомагає в боротьбі з пандемією

ТзОВ «АкваМедПлюс»

БФ «ВІДКРИТІ ОЧІ»

ТзОВ «МІЛЛІНЕР»

«Терра-Ком-Буд»



Події та консультації за 2020 рік

всього 2000 +
відвідувачів у Центрі підтримки підприємництва

36
вебінарів

17
навчальних 

заходів

67
робочих 
заходів

2
грантові 
проекти 

78
консультацій

1891

770+

Гаряча лінія для підприємців

Карантин 
вихідного дня

Єдиний податок

Ре
ст

о
р

ан
н

и
й

 
б

із
н

ес

5%

Діяльність ФОПів, які зверталися на гарячу лінію (ЄП)

48%

47%

П
о

сл
уг

и

То
р

гі
вл

я

https://city-adm.lviv.ua/lmr/tsentr-pidtrymky-pidpryiemnytstva
https://city-adm.lviv.ua/lmr/lmrdownloads/economy/cpp/%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%D1%86%D0%BF%D0%BF.pdf


68 449 
охоплень

В середньому 
взаємодіє з 
вебінаром

1 955
людей

Вебінари Центру підтримки підприємництва
Львівської міської ради

36
вебінарів



ТОП 10 найпопулярніших вебінарів

1 Cтратегія та антикризовий менеджмент Павло Шеремета

2
Як організувати ефективну дистанційну
роботу в компанії

Орест Зуб

3
Особливості обслуговування центру зайнятості
під час карантину

Олег Рісний

4 Складні питання що робити для бізнесу Вардкес Арзуманян

5
Львівська міська рада та бізнес. Співпраця та 
взаємодопомога в умовах карантину

Сергій Кіраль

6 Як тримати бойовий дух та не здаватись Анна Петрова

7 Правовий захист бізнесу Наталя Анохіна

8
Детально про програму підтримки МСБ. 
Гаряча лінія для підприємців

Вікторія Довжик

9 Договір в умовах карантину Володимир Піцикевич

10 Послуги від міста онлайн Валентина Бартошик



Зустрічі та короткотермінові навчання

Семінар – тренінг «Енергоменеджмент в промисловості»

Тренінг «Розробка, впровадження і підтримка системи
безпечності продукції HACCP для ресторанного господарства»

Тренінг «Доступні кредити 5-7-9%» від представників Укргазбанку

Тренінг «Дотримання законодавства з питань праці»

Зустріч з представниками соціальних підприємств

Екскурсії та презентації для студентів

3
заходи

- Робота Центру підтримки підприємництва
- Види місцевих податків та зборів
- Надходження місцевих податків до 

бюджету Львова
- Структура доходів міського бюджету



Рада директорів промислових 
підприємств 
Тема зустрічі: 
1. Інфраструктурні проекти в місті
2. Реформування комунальних закладів охорони 

здоров’я на  прикладі Лікарні швидкої допомоги 

Рада директорів промислових підприємств 
Сихівського району
Теми зустрічі: 
1. Діяльність промислових підприємств в умовах 

СОVID-19 та вакцинація працівників;
2. Перспективний розвиток промислових зон міста 

Львова, в тому числі Сихівського району

Місце проведення: 
ТзОВ «Львівська 
ізоляторна компанія»

Місце проведення:
Фабрика «Трембіта» 

Рада директорів промислових підприємств
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Супровід промислових підприємств
«Програмою сприяння розвитку львівських товаровиробників на 2015-2020 роки» надано право на 

застосування коригуючого коефіцієнту для 11 підприємств:

ПрАТ “ ЛЗЗВК №2”

9

Проведено 33 виїзди на промислові підприємства м. Львова



Майстер - класи

Спільно з соціальним підприємством  «Рукомисли»
провели майстер-клас з малювання на батіку для: 

- арт-терапевртів Львівської клінічної психіатричної лікарні
- пацієнтів Львівської клінічної психіатричної лікарні
- працівників Львівської міської ради



Кадровий потенціал

День Кельнера 2020 Зйомка відео до дня
кельнера

https://city-adm.lviv.ua/news/economy/279072-u-lvovi-vidznachaiut-den-kelnera
https://www.youtube.com/watch?v=6kouurLyeaU&feature=emb_title


Кадровий потенціал

Центр підтримки підприємництва долучився до
організації та проведення фестивалю

"Галицький талант".

Понад 150 учасників

17 закладів освіти

https://www.facebook.com/cpp.lviv/posts/804465480398692


Електронний журнал «Простір 
бізнесу» - 42 номери у 2020 році

(всього 200)
Постійна електронна 
розсилка актуальної 

інформації

Консультації щодо 
відкриття та ведення 

власної справи

Адміністрування розділу “Економіка” на 
порталі ЛМР

Розміщення новин на сторінці відділу ділових 
індустрій у мережі Facebook – 700 + 

Інформаційно-консультативна підтримка

Інтерв’ю, ефіри, 
брифінги – 17 



Дякуємо за увагу


